
                                                                                                                                                                                        Додаток 2  

                                                                                                                                                                                        до Звіту за результатами оцінки  

                                                                                                                                                                                        корупційних ризиків у діяльності ОДУВС 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення   
 

Корупційний ризик Пріоритетність 

корупційного 

ризику (низька/ 

середня/висока) 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 

відповідальна(і) 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

Необхідні для 

впровадження 

заходів ресурси 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Юридичне забезпечення 

1.1. Ймовірність впливу 

зацікавлених осіб на 

представників відділу 

юридичного 

забезпечення в суді під 

час підготовки 

документів або 

безпосереднього 

представництва 

інтересів ОДУВС 

Низька 1. Проведення 

періодичного моніторингу 

судових засідань 

керівництвом відділу 

юридичного забезпечення 

на предмет виявлення 

особистої зацікавленості 

представників Університету 

у результатах тієї чи іншої 

справи. 

2. Постійна перевірка 

матеріалів судових справ 

Дубенко О.М. Постійно Не потребує  

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зменшення  

(усунення) 

 корупційного 

 ризику 

 

2. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції 

 

2.1. Імовірність 

порушення 

працівниками ОДУВС 

обмежень щодо 

сумісництва та 

суміщення з іншими 

видами діяльності, 

підпорядкованості 

близьких осіб. 

Недостатня 

Низька 1. Забезпечення 

поінформованості 

працівників ОДУВС щодо 

обмежень і вимог, 

встановлених законами 

України «Про Національну 

поліцію» та «Про 

запобігання корупції» 

шляхом проведення 

інструктажів, навчань 

Сергієнко О.О., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Під час 

призначення 

на посаду 

Не потребує  

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зменшення 

(усунення) 

корупційного 

ризику 

 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

поінформованість 

працівників ОДУВС у 

про спеціальні 

обмеження та вимоги, 

встановлені Законом 

України «Про 

запобігання корупції», 

зокрема з питань 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

3. Надання освітніх послуг 

3.1. Вплив на результати 

складання заліків 

(іспитів) 

Середня 1. Здійснення постійного 

контролю за дотриманням 

антикорупційного 

законодавства під час 

проведення заліків (іспитів) 

Декани 

факультетів, 

Сергієнко О.О.  

Постійно 

 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті 

Довідка за 

результатами 

контролю 

 

4. Господарська діяльність та управління фінансами 

4.1. Можливе 

безпідставне списання 

матеріальних ресурсів 

Середня 1. Проведення 

інвентаризації (обстеження) 

матеріальних ресурсів, що 

підлягають списанню. 

2. Перевірка встановлених 

норм списання та 

первинних документів, що є 

підставою для прийняття 

рішення про списання 

матеріальних ресурсів 

Голова комісії  

із списання 

матеріальних 

ресурсів,  

Сергієнко О.О. 

ІV квартал 

2020-2022 

років 

Не потребує  

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зменшення 

(усунення) 

корупційного 

ризику 

4.2. Можливість 

необґрунтованого 

внесення змін до 

кошторису 

Низька 1. Проведення аналізу стану 

використання бюджетних 

асигнувань за напрямами 

використання бюджетних 

коштів, визначених паспортом 

бюджетної програми з 

Бєлих С.І., 

Сергієнко О.О. 

ІV квартал 

2020-2022 

років 

Не потребує  

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зменшення 

(усунення) 

корупційного 

ризику 



3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

поточним контролем змін у 

МВС України. 

  2. Розгляд доцільності та 

обґрунтованості внесення 

змін до напрямів 

використання бюджетних 

коштів, а також потреби в 

перерозподілі бюджетних 

асигнувань у розрізі кодів 

економічної класифікації 

видатків бюджету з 

поточним контролем змін у 

МВС України 

 ІV квартал 

2020-2022 

років 

Не потребує  

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зменшення 

(усунення) 

корупційного 

ризику 

4.3. Можливе 

завищення потреби в 

матеріальних ресурсах  

Середня Проведення аналізу запасів 

матеріальних ресурсів та 

інтенсивності їх 

використання перед 

формуванням потреби на 

них, аналіз нормативних та 

розпорядчих документів 

щодо норм належності, 

розподілу та використання 

матеріальних ресурсів 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Сергієнко О.О. 

Липень 

2020, 2021, 

2022 років 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

Недопущення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

4.4. Можливе 

використання 

матеріальних ресурсів 

не за призначенням або 

в завищених обсягах 

Низька Проведення планових та 

позапланових контрольних 

заходів з оцінки стану 

збереження та 

використання матеріальних 

ресурсів достовірності 

даних, занесених до 

первинних документів. 

Перевірка експлуатаційних 

характеристик машин, 

механізмів обладнання та 

норм використання 

матеріальних ресурсів.  

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Сергієнко О.О. 

Грудень 

2020, 2021, 

2022 років 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

Недопущення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 



4 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


